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हे अमेरिकेतल्या र्ोलडेो शहिातल ंमाझ ंघि. इथेच माझा जन्म झाला.  



हे माझ ेबाबा. ते कामगाि आहेत. आणि ही माझी आई. 
खालच्या िस्त्याला 
असलेल्या चचटमध्ये ती 
गात.े िि इथे ती गात 
नाहीए. ततला 
साफसफाईची खूि कामं 
किायचीयत.  



   हा आमचा ददवािखाना. ्या कोिऱ्यात पियानो आहे. आई 
कधीतिी तो वाजवत.े एिव्ही तो शातंििे कोिऱ्यात िडून असतो.   

  एक ददवस मी माझ्या िायाच्या 
अंगठ्यावि उभा िाहातो. माझी बोरं् 
ककबोडटियतं िोहोचतात. मी आधी 
एका बोर्ान,े मग दोन बोर्ांनी, मग 
मठुीने आणि हातांनी पियानो वाजव ू
लागतो.   

  आई म्हिते, “त ूवाजवतोयस त े
ऐकायला गोड वार्तं. िित वाजव.” 
मी बिाच वळे वाजवतो. मग आई 
म्हित,े “बस झालं. आता बाहेि 
उजेडात जाऊन खेळ.” 

  िि दृष्टी खिाब असल्यामळेु मला 
ददवस-िात्र, काळोख-उजेड यातंला 
फिकच कळत नाही. पियानोच ेसिू, 
गाडयांच ेहॉनट असे आवाज, 
चलुीविच्या मक्याच्या भाकिीचा 
वास मात्र मला चागंले जािवतात.    



    मी वयाने वाढतोय तसतशी माझी दृष्टी खिाब होतेय. 
डोळयांच्या ऑििेशनने थोडीशीच सधुाििा होतेय. 
  िि माझी कमकुवत दृष्टी मला पियानो वाजवण्यािासनू 
मात्र िोख ूशकत नाही. माझ ेहात पियानोच्या िट्टय्ा 
ओळख ूलागल्यायत. विच्या छोट्या काळया िट्टया आणि 
खालच्या मोठ्या िांढऱ्या िट्टय्ा! मी खूि वेळ पियानो 
वाजवतोय.    

   बाबा घिाबाहेि िडताना मला जवळ घेऊन कुिवाळतात 
आणि सागंतात, “आज पियानो खिाब करू नकोस.” िात्री 
आई जेवायला बोलवत ेतेव्हा मी म्हितो, “पियानो, कुठे 
जाऊ नकोस. मी लगेच ििततो.” 



  िि माझी बोरं् पियानोवि िडतात 
तेव्हा ही भीती कुठच्याकुठे िळून 
जात.े माझी िावलं तालावि 
थथिकतात. मी वाजवतो त ेसिू 
गायकांच्या स्तविांमधल्या जागा भरून 
काढतात. 

  नतंि माथाट केमन्स मला वायएमसीएच्या वापषटक कायटक्रमात वाजवायला बोलावते. 
श्रीमती बॅ्रडफोडट ्यांच्या ितीच्या सत्तिाव्या वाढददवसाला वाजवायला बोलावत.े माझी 
आई म्हित,े “तो उशीिाियतं बाहेि िाहू शकत नाही.” िि ्याचवेळी ती माझा 
खांदा दाबत.े लोकांच्या प्रततसादाने ततला बिं वार्तंय, हे मला कळतं.  

    माझ्या दहाव्या वाढददवसानंति िेव्हिंड जॉन्सन मला चचटमध्ये पियानो 
वाजवण्यास सागंतात. मला चचट खिू आवडतं. ततथे साबि, फतनटचि िॉललश आणि 
फुलांसािखा सवुास येतो. ततथे चालताना िावलांचा आवाज छानिकैी घमुतो. िि 
मला थोडीशी भीतीही वार्ते.  

 



    उन्हाळयात संध्याकाळी काळोख 
िडल्यावि आईबाबा माझ्या छोट्या 
भावंडांना घेऊन अंगिातल्या 
झोिाळयावि बसतात. शजेािची 
मलंु काचचे्या बिण्यामंध्ये काजवे 
िकडत इकडतेतकड ेधावत 
असतात.  

  ्यांच्या बिण्या प्रकाशान े
उजळून तनघत असतात तेव्हा 
्यांना माझ ेपियानोच ेसिूही 
ऐकायला लमळतात. मी “मनूलाइर् 
बे” आणि “शाइन ऑन, हावेस्तर् 
मनू” अशी सगळी चंद्र-चांदण्यांची 
गािी वाजवतो. मग आई 
म्हित,े“ककती छान वाजवतो हा!”  



    आमच्या शजेािी िाहािाऱ्या डतेनस आणि जनेर् या जुळया बदहिी 
मला िोज शाळेत जाताना सोबत कितात. मी कुठे हिविाि नाही, 
गाडीखाली येिाि नाही याची ्या काळजी घेतात. 
  वगाटत डतेनस माझ्या बाजुलाच बसत ेआणि मला मदत कित.े 
वापषटक ददनाला पप्रलंसिल हेतिक मला पियानो वाजवायला सागंते.  



   बाबा माझ्या पियानोवादनाबद्दल फािसं काही बोलत 
नाहीत. िि त ेऐकतात मात्र नक्की! कधकधी त े
नाचतातसदु्धा! ्यांची मोठी िावलं फिशांवि थथिकतात 
तेव्हा जमीन हादिते. आमच ेदोघांच ेताल जुळतात. असं 
वार्तं की माझ्यासोबत आिखी कुिी वादक वाजवतोय. 
तो खालच ेसिू छेडतोय, ्याची िावलं तालात थथिकतायत 
आणि बोरं् चिळाईने सिुांमधनू कफितायत. मी “मेंफीस 
ब्लजू” वाजव ूलागलो की बाबा आईला ककचनमधनू बाहेि 
आितात, ततचा एप्रन खुचीवि र्ाकतात आणि ततला खूि 
वेळ गोलगोल कफिवतात. आईला हस ूआवित नाही. 



    शाळा सरु्ल्यावि मी जवळच्या पिक-ए-रिब कॅफेत बिाच 
वेळ घालवतो. कॅफेच ेमालक श्री. बालेर् बाबांच ेलमत्र 
आहेत. ्यांनी मला ्यांचा पियानो वाजवायची ििवानगी 
ददलीय. या पियानोला चावी ददली की तो स्तवत:हून वाज ू
लागतो. ्याच्या आिोआि विखाली होिाऱ्या िट्टयांचा 
आवाज मी ऐकतो. मग मी वाजवतो.  
  कधीकधी श्री. बालेर् ककचनमधनू बाहेि डोकावनू 
म्हितात, “आथटि, हे तूच वाजवत होतास की पियानो 
स्तवत:हून वाजत होता?” 

  कधी ते म्हित, “मला मादहतीय, तूच वाजवत होतास. 
माझा पियानो एवढ्या वगेान ेवाजवत नाही.” 



   एके िात्री बाबा आणि ्यांचा लमत्र एडी मला जवळच्या 
दारुच्या बािमध्ये घेऊन जातात. बाबा मला पियानोच्या 
खुचीवि बसवतात आणि म्हितात, “प्ले र्ायगि वाजव. 
िेडडओवि ऐकलंयस तसंच! फक्त वगेान.े” ततथे खूि गदी, 
आवाज आणि धिू असल्यामळेु मला भीती वार्त नाही. 
  मी वाजवायला सरुू केल्याबिोबि शातंता िसिते. लोक 
दारू पििं बंद कितात, रे्बलविचं खािं पवसरुन जातात. 
वेर्ि लोकही काम सोडून स्ततब्ध उभे िाहातात.  
  एक म्हातािा मािसू र्ाळया वाजवतो. मग जोडिी नाच 
सरुू कितात. त ेबाबा आणि एडीसाठी दारू मागवतात 
आणि माझ्यासाठी आलं घातलेलं सिबत. त ेमाझ ेणखसे 
नाण्यांनी खचाखच भरून र्ाकतात.  

  मला मादहत असलेली सगळी गािी मी वाजवतो. दारू 
देिािा मािूस लशर्ी वाजवनू एका गाण्याच्या ओळी 
ऐकवतो आणि पवचाितो, “हे गािं वाजवता येईल का?”  
मी ककबोडटवि बोरं् कफिवनू त ेगािं वाजवतो, “हेच गािं 
ना?” मग मी आिखी काही गािी वाजवतो.    

 



   मी “ह्यमुिस्तक” गािं वाजव ूलागतो तेव्हा खूि शातंता िसित.े 
असं वार्तं, मी तळयातल्या नावते बसलोय. झाडांमधनू 
चंद्रककििं डोकावतायत. िि मी उदास आहे. मला आश्चयट वार्तं, 
संगीत या खोलीच्या छताला भेदनू आकाशाला गवसिी घालतं? 
हे सिू ताऱ्यांियतं िोहोचतात?   

  आम्ही खूि उशीिा घिी िोहोचतो िि आईला जागं कित 
नाही. सकाळी मी शाळेत जातो आणि बाबा कामावि. जसं 
काहीच घडलं नाही.  

  ्या दिुािी मी जमलेल्या िशैातंून आईसाठी एक सोन्याची 
संगीत िेर्ी पवकत घेतो. झाकि उघडल्यावि ्यातून एक 
छोर्ीशी घंर्ा बाहेि येत ेआणि उंदिासािखा आवाज काढते. मी 
बाबांसाठी बेसबॉलच ेहातमोजे पवकत घेतो. आता बाबा 
कािखान्यात लंचच्या वेळेत बेसबॉल खेळू शकतात.    



     बाबा आणि एडी जवळजवळ िोज मला स्तथातनक दारुच्या बािमध्ये घेऊन जातात. 
कधी आम्ही बस आणि ट्राममधनू दिूवि जातो. काही वळेा बािबाहेि माझ्या नावाचा 
बोडट असतो. लोक माझा पियानो ऐकायला येतात. आता मी पियानोवि बसलो की 
माझी बोरं् मला िादहजे त ेवाजव ूलागतात. मी ्यांना लशर्ी वाजवायला लावतो, 
गायला लावतो. मी एका गािं वाजवत असताना ्यात दसुिं गािं गुंफू शकतो.      

  मी नेहमी एका गाण्यात दसुिं गािं वाजवतो. “िअुि बर्िफ्लाय” हे गािं 
वाजवताना ्यातच मी “आफ्र्ि य ूगॉन” हे गािंसदु्धा वाजवतो. बऱ्याचदा या दोन 
गाण्यांमध्ये “ह्यमुिस्तक” हे गािं लमसळून वाजवतो.    

  एक ददवस श्री. स्तर्ोिि मला आठवडयाच ेिाच ददवस ्याचं्या िेडडओ स्तरे्शनला 
गाण्याच ेसचुवतात. माझ्या अिेके्षिेक्षा खूि जास्तत िसैा यात मला लमळिाि आहे.   



   लोक मला िेडडओवि ऐकू लागलेयत. मला पियानो 
वाजवण्यासाठी आता देशभिातून बोलावतात. संगीत 
मला घिािासनू दिूदिू नेतंय.  



    पियानो वाजवताना मी डोळे बदं करून घेतो. मी सिुांच ेमेघ 
बिसवतो, सिुांच्या नद्या वाहावतो. माझ्या वादनातून चंडोल 
िक्ष्याचं गािं आणि िानाचं सळसळिं ऐकू येतं, छतावि 
बिसिाऱ्या िावसाच्या थेंबांचा आवाज ऐकू येतो. माझी दृष्टी 
कमकुवत असल्याचं मी पवसरुन जातो. मला हवं त ेसगळं 
माझ्याकड ेआहे.       

  बँडबाजावाले मला बोलावतात. मी इति संगीतकािांसोबत 
ओहायो ते लशकागो, कॅन्सस शहि आणि न्ययूॉकट लासदु्धा दौिे 
कितो. मी एडलेड हॉल, स्तलॅम स्स्तर्वर्ट आणि र्ायनी 
ग्राइम्ससोबतही पियानो वाजवतो. आता मी बिाच प्रलसद्ध 
झालोय.  



  िि तिीही िात्री उशीिा लोक माझ्या अवतीभवती नाचत 
असतात तेव्हा मला र्ोलेडोचं घि आठवतं, आईबाबा, 
भाऊबहीि आठवतात. मला िेव्हिंड जॉन्सन, एडी आणि 
्या जुळया बदहिीसदु्धा आठवतात. माझी खोली संगीताने 
भिलेली असत.े ्यामळेु मी कुठे आहे, हे मह्त्त्वाचं नाही. 
मला मदत कििािे सगळे लोक मला आठवतात. या 
लोकांवि माझं प्रेम आहे.    



मी आणि आर्ट तारू्म 

 

  1946 साली मी न्ययूॉकट  शहिातील 52 व्या िस्त्यावि गेलो होतो. ततथे 
जाझ संगीतातील िथीमहािथींनी आिले संगीत कौशल्य ऐकवले होते. ततथे 
मी लेस्तर्ि यंग, बेन वेब्स्तर्ि, िॉय एल्रीज, बेिील बकुि आणि आर्ट तारू्म 
यांना ऐकल ेहोत.े या कायटक्रमात पियानोवि तारू्म, थगर्ािवि र्ाइनी ग्राइम्स 
आणि बासवि स्तलॅम स्स्तर्व्हर्ट होत.े कायटक्रमाला भिििू गदी होती. तारू्मने 
कमालीच ेवाजवले. पियानोवि काही वगेळेच चककत कििािे संगीत  
वाजवल्यावि तो स्स्तमत करून लोकांकड ेिाहात असे. जिू काही तो लोकांना 
पवचाित असे, “कसं वार्ल?ं” 

   ्या िात्री तारू्मच ेवय होत ेछत्तीस वष.े गेली वीस वष ेतो व्यावसातयक 
पियानोवादनाच ेकायटक्रम कित होता. माझं वय होतं फक्त एकोिीस वष.े मी 
सेनादलात होतो. तेव्हािासनू मी तारू्मच ेसंगीत ऐकण्यात व ्याच्या 
आयषु्याबद्दल जािून घेण्यात बिाच काळ घालवला. अनेक िसु्ततकातं 
्याच्या प्रौढ आयषु्याची मादहती लमळत.े िि मी नेहमी ्याच ेबालिि 
जािून घेण्यास उ्सकु होतो. तारू्मच्या बालििापवषयी मी जे काही वाचले 
्यासोबत माझ्या कल्िनाशक्तीचा उियोग करून मी हे िसु्ततक ललदहले आहे.     

आर्ट तारू्मपवषयी आिखी काही 
 

  आर्ट तारू्म तीन भावंडांमध्ये मोठा होता. तो 13 ऑक्र्ोबि 1910 

िोजी ओहायोमधील र्ोलेडो शहिात जन्मला. जन्मल्यािासनूच ्याची 
दृष्टी कमकुवत होती. तो मोठा होत गेला तसतशी ती अथधकाथधक 
कमजोि झाली. ्याच्या डोळयांवि अनेक शस्त्रकक्रया झाल्या. िि 
्याचा फािसा उियोग झाला नाही.   

   तारू्म फोनोग्राफ िेकॉडट, प्लेयि पियानो, स्तथातनक संगीतकाि, 
िेडडओ अशा लमळेल ्या स्त्रोताकडून संगीत लशकत िादहला. ्याने 
काही औिचारिक लशक्षिही घेतले. ्याने भिििू सिाव केला आणि 
1910 ियतं तो र्ोलेडो िरिसिातील एक मान्यवि संगीतकाि बनला. 
मोठे झाल्यावि ्याने स्तिीड वेब बँडसोबत दौिे केले. लोकपप्रय 
गायक एडलेड हॉलसोबतही ्याने वाजवले. 1932 साली ्यान े
एडलेडसोबत आिले िदहले ध्वनीमदु्रि केले.  



     रे्डी पवल्सन, अलट हाइन्स, फॅट्स वॉलि यांसािख्या महान जाझ पियानोवादकांनी 
आर्टच ेसंगीत ऐकले. आर्टच्या संगीत प्रततभेने आणि अपवश्वसनीय तंत्राने त ेसवट 
ददिनू गेले. शास्त्रीय संगीतातील ददग्गजही आर्टला मान ूलागले.  

  1938 साली तारू्मने लंडनच्या उ्साही लोकांना आिले संगीत ऐकवले. ्याच वषी 
िॅरिसच्या ऑकेस्तट्रा हॉलमध्ये ्याने कायटक्रम केला. नाइर् क्लब, उिाहािगहृ इथे  
वाजवल्या जािाऱ्या जाझ संगीतात ्याने िाहुिा पियानोवादक म्हिून वाजवले.  

  तारू्मने आिल्या संगीतात “कँिर्ाऊन िेसेस”, “द स्तर्ासट अँड स्तट्रीप्स फॉिेव्हि” 
आणि “डॅनी बॉय” या लोकपप्रय गाण्यातंील संगीताच ेतुकड ेमोठ्या खबुीने वाििले. 
िि ्याचा आवडता तुकडा होता अँर्ोतनन द्वोिाकच्या संगीताचा.   

  1930 ियतं तारू्मचा ददनक्रम क्लबच्या तािखा, ध्वनीमदु्रि आणि भिििू प्रवास 
यांमळेु खिू व्यस्तत िादहला. बसमधनू दीघटकाळ प्रवास, खिाब अन्न, काडट गेम, 
शरु्ींग िलू आणि भिििू दारू यामळेु ्याची तब्येत ढासळली. ्याला मधमेुह झाला. 
तिीही तो हसतमखु िादहला. तो खूि उदाि होता आणि सहजििे मतै्री कित असे.  
  जाईल ततथे ्याच ेस्तवागत होत असे. 
  

  तो एखाद्या क्लब वा मद्यालयात जाई तेव्हा लोक आदिान ेम्हित, “आता इथे 
संगीताचा ििमेश्वि आला आहे.” इति पियानोवादक ्याच्या उिस्स्तथतीत 
वाजवायला घाबित.  
  1947 साली तारू्मने संगीतकाि नॉमटन ग्रांजसोबत दौिे सरुू केले. ्यांच्या 
कायटक्रमाच ेनाव होते “जाझ अॅर् कफलहामोतनक”. यातून अनेक महान जाझ 
संगीतकांिांनी आिल ेसंगीत सादि केले. 
  1953 साली अमेरिकेतील प्रमखु शहिांमध्ये तारू्मला एक पवक्रम किण्यास 
्याच्या लमत्राने िाजी केले. यातूनच ्याच ेचौदा अल्बम प्रकालशत झाले. िि 
यानंति तारू्मची तब्येत बबघडली.      

  5 नोव्हेंबि 1956 िोजी वयाच्या सेहेचाळीसाव्या वषी आर्ट तारू्मच ेतनधन झाले.  

  जाझ संगीताच्या दतुनयेत अनेक ददग्गज होऊन गेले आहेत. ्यांच्या 
प्रततभेइतकी उंची कुिीही गाठू शकले नाही. यांमध्ये लइुस आमटस्तट्रागँ, बेनी 
गुडमन, बडी रिच, चाली िाकट ि, डयकू एललगं्र्न आणि अथाटत आर्ट तारू्म यांची 
नाव ेघेता येतील.   

समाप्त 






